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Jelen tanulmány beszámol az Üveghuta-1 fúrásban 1996. március 10. és május 14. között végrehajtott kilenc hidrodinamikai 
mérésről, amely a Bátaapáti község közelében lehetségesnek tartott radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásnak egyik fontos 
eleme volt. A hidrodinamikai vizsgálati program fő feladatai sikeresen lezajlottak; ezek a fúrás szelvényében a vezetőképesség és a 
nyugalmi nyomás értékeinek meghatározását, valamint a térszín alatt 300 m-re harántolt zúzott zóna jellemzését és a formációból 
„tiszta” vízminta gyűjtését jelentették. A kapott nyugalmi nyomásértékek és vezetőképességi adatok a mélység növekedésével fordított 
arányban, csökkenő tendenciát mutatnak, bár a zúzott zónában ettől eltérően egy helyi növekedés tapasztalható. Ez azonban az említett 
vezetőképességi érték növekedésének csekély mértéke miatt nem tekinthető jellemzőnek, és fellépése nincs hatással a nyugalmi nyomás 
értékeinek trendjére.

1. Bevezetés

A Mórágyi Gránit Komplexum megkutatására Báta
apáti község közelében került sor. Az Ü veghuta-1 (Ü h -1) 
fúrás 364 m mélységig hatolt a felszín alá, és benne egy sor 
mérést és vizsgálatot végeztek el. Kilenc pakkeres hidrodi
namikai vizsgálat készült a fúrómagon történt megfigyelé
sek és vizsgálatok, valamint a geokémiai és geofizikai kuta
tások kiegészítéseként.

2. A vizsgálatok tárgya

A vizsgált gránitösszlet a tesztprogram során kis áte
resztőképességűnek bizonyult, a legerősebb beáramlás a 
kőzetrepedéseken keresztül történt. A repedésrendszer 
nem egyenletes eloszlású, és az olyan tulajdonságok, mint 
a repedés-sűrűség vagy -vastagság, jelentős változékonysá
got mutatnak mindenütt. Ezért az egy vizsgálati szakaszból 
származó eredményeket nem lehet kiterjeszteni a formáció 
egy nagyobb részére. A gránitösszlet jellemzésének egyik 
módja minden tipikus szakaszon — hidrodinamikai vizsgá
latok elvégzése után — az észlelt adatok statisztikus kiérté
kelése lenne. Az így kapott eredményeket lehetne a gráni
tot leíró általános modellhez fölhasználni. Abból a célból, 
hogy több információval rendelkezzünk a repedés-hálóza
tok, -rendszerek kapcsolatáról, megfontolandó lenne ún. 
interferencia-tesztvizsgálatok elvégzése a különböző vizs
gálati szakaszok vagy fúrások között.

A tesztvizsgálatok során a fő cél a nyugalmi vízszintek 
(nyomások) és a hidraulikai vezetőképesség meghatározá
sa volt a fúrás szelvényében. A zúzott zónát a fúrás 310 m 
mélységben érte el. A vizsgálatok egyik fő célja ezen zóna 
részletes jellemzése volt. A másik fontos feladat a formáci
óból származó rétegvízből, a lyuktalpról történő vízminta
vétel volt.

3. A teszterező felszerelés

Az alkalmazott felszín alatti eszközök egy vagy két 
pakkeres konfiguráció elemei voltak: egy csőzárö szelep 
(„shut-in toöl") és három nyomás- és hőmérséklet-érzékelő. 
Ez egészült ki már a felszínen egy adatgyűjtő-rögzítővel. A 
teszterező eszköz vázlatos felépítését az 1. ábra mutatja. A^ 
vízkiemelés a vizsgálati szakaszokból dugattyúval („swab- 
bing tool”) történt, és a felszínre hozott víz mennyiségét 
egy tartályban mértük. :%,t

3.1. A mélységi eszközök

A vizsgált szakasz elkülönítésére felfújható, többször 
használható pakkért használtunk. A pakkernek á zárást, 
tömítést biztosító része egy 0,90 m hosszú, acélbetétekkel 
megerősített, impregnált gumifelülettel kiképzett tömlő. 
Ezt az eszközt építettük be mind a két pakkeres (közrefo
gott szakasz), mind az egy pakkeres vizsgálatoknál. A két 
pakkeres konfiguráció esetében a pakkereket a közéjük 
beépített rudazattal helyeztük el a megfelelő távolságra. Ez 
1 m fölött tetszőleges nagyságú lehetett. A pakker(eke)t a 
felszínről ipari nitrogéngázzal fújtuk föl. Az észlelések alatt 
a felfúvó vezetékeket a gázpalackról lekötöttük, és a pak- 
kernyomást rendszeresen ellenőriztük, hogy kiszűrhessük 
a pakkernél műszaki okokból fellépő esetleges szivárgást.

A felszínről nyitható-zárható csőzáró szelep révén nyílt 
lehetőség arra, hogy a vizsgált szakasszal a rudazaton 
keresztül közvetlen összeköttetést létesítsünk (a szelep 
nyitott állapotában), ill. ezt a kapcsolatot megszüntessük, 
az intervallumot lezárhassuk (a szelep zárt állapotában). A 
csőzáró szelep lezárásával biztosíthattuk azt is, hogy a 
rudazatból dugattyúval történő vízkiemelés, -leürítés a 
vizsgált szakaszban ne okozzon nyomásváltozást. Maga a 
csőzáró szelep egy, a felszínről nitrogéngáz segítségével 
működtethető, a rudazaton belül elhelyezkedő kisméretű 
pakkért jelent. A csőzáró szelep használata a lezárás során 
a kúthatási állandót néhány nagyságrenddel csökkenti, ez 
pedig a teszterezésre fordítandó idő hasonló arányú csök
kenését eredményezi.



A nyomásérték változását a gyűrűstérben, a vizsgált 
zónában, valamint ezen zóna alatt nyomásmérőkkel folya
matosan észleltük. A mérőműszerek érzékelői közvetlenül 
a csőzáró szelep fölé lettek beépítve, és a három zónával 
l/4"-os vezetéken keresztül közvetlen összeköttetésben 
voltak. Minden nyomásmérő mellett hőmérsékletérzékelő 
is volt. Az észlelt nyomás- és hőmérsékletadatok elektro
mos jelekként a rudazathoz bilinccsel rögzített kábelen 
jutottak a felszíni adatgyűjtő rendszerbe. Az alkalmazott 
rendszerből az adatok rögtön az észlelés után numerikus 
ill. grafikus formában lekérdezhetők, hozzáférhetők vol
tak, így mód nyílott köztes elemzések-kiértékelések elvég
zésére. Mindez lehetőséget nyújtott a gyors reagálásra a 
formáció áramlási tulajdonságainak megváltozása esetén, 
és ugyanakkor biztosította azt is, hogy a teszterező vizsgá
latokat optimális kombinációban végezzük el.

3.2. A felszíni berendezések

Az eredeti elképzelés szerint a vízkiemelés búvárszi- . 
vattyúval történt volna, és átfolyó rendszerű vízórával mér
tük volna a felszínre került víz mennyiségét. Erről, mivel a 
kőzetösszlet nagyon jó vízzáró tulajdonságúnak bizonyult, 
igen csekély beáramlási hozamokkal, le kellett monda
nunk, így a folyamatos, kis mennyiségű termelés helyett 
dugattyús (szakaszos) vízkiemelést kellett választanunk. 
Ezzel az eszközzel a rudazatban 200 mm-nél nagyobb leü
rítést is sikerült elérnünk, és 0,05 1/perces átlagos hozam 
alá tudtunk jutni. Hogy mérni tudjuk a beáramlási mennyi
ségeket, a leürítés során kiemelt vizet egy mérőtartályban 
fogtuk föl.

4. A teszterezés menete és működése

A hidrodinamikai tesztvizsgálatok egyik alapfeladata a 
vízvezető-képesség és a nyugalmi nyomás értékeinek meg
határozása volt a fúrás szelvényében. A másik fontos fela
dat a vizsgált szakasz rétegvizének mintázása volt. Ezért 
került sor az öblítőiszap uraninnal történő nyomjelzésére. 
A fúrásban kilenc zónát vizsgáltunk meg 9,8 m és 23,3 m 
közé eső szakaszhosszúságokkal. A tesztvizsgálatok általá
nos menete mindegyik vizsgálat esetében azonos volt.

A teszterező szerszámrakat beépítése után a pakke
reket gázzal kiültettük, és a csőzáró szelepet lezártuk. Ez
után egy nyomáskiegyenlítődési szakasz következett mind
addig, amíg a fúrás, valamint a teszterező szerszámzat be
építése során létrejött hatások után a nyomásviszonyok 
nem kezdtek stabilizálódni. Azért, hogy létrehozhassunk 
egy határozott jelet, a vizet a rudazatból leürítettük a cső
záró szelep zárt állapotában; később a csőzáró szelepet ki

nyitottuk, és a formációból megkezdődött a rétegvíz beá
ramlása a teszterező rudazatba. Ha elegendő beáramlási 
hozamot tapasztaltunk, hogy néhány órán belül 30-40%- 
nyi visszatöltődés legyen, akkor ez a mérési idő tehetetlen
ségi szakaszként (SW, „slug phase") biztosította a kapott 
adatok ésszerű elemzését. Ha a visszatöltődés jóval lassab
ban történt, akkor a csőzáró szelepet mindaddig nyitva 
hagytuk, amíg a beáramlási hozamra pontos becslést nem 
kaptunk.

Ezen termelő fázis után lezártuk a csőzáró szelepet, és 
megkezdődött a nyomásemelkedési, -kiegyenlítődési sza
kasz. Az észlelés addig tartott, amíg a formációparaméte
rek pontos meghatározása lehetővé nem vált.

Amikor még vízmintavételre is sor került, a teszterezés 
egy hosszú termelési szakasszal folytatódott. A kívánt 
nyomjelzőtartalom elérése után vettük meg a vízmintát, 
majd egy ismételt nyomásfelfutást megfigyelő záró szakasz 
(„shut-in period”) követkézéit mindaddig, amíg egyértelmű
en meghatározhatóvá nem vált a beáramlási modell és a 
formációparaméterek.

5. Teszterezés elemzése

A teszteket a szakirodalomban jól ismertetett módsze
rek szerint értékeltük ki. Az olvasónak az alábbi összefog
laló irodalmat javasoljuk: állandó hozamú vizsgálatok 
esetében G r in g a r t e n , A. C ., et al. (1979), B o u r d e t , D ., 
et al. (1984b) és H o r n é , R . N., (1990), nagy kúthatású 
impulzus („pulse test”) és tehetetlenségi teszteknél („slug 
test”) R a m ey , H. J., et al. (1975), valamint O stro w sk i, L. 
P„ és K l o sk a , M. B., (1989) munkáit.

A tesztvizsgálatok nyomásadatait egyfázisú típusgörbe- 
sereghez történő illesztéssel, egy dimenzió nélküli koordi
nátarendszerbe történő transzformációval értékeltük. A 
különböző áramlási modellek típusgörbéiről a későbbiek
ben szólunk. Maga a görbeillesztés egy nem-lineáris reg
resszió elve szerinti számitógépes program segítségével ké
szült. A program az egyes vizsgálati fázisonkénti görbe ki
választása után az elemzés helyességét a kapott adatokkal 
a teljes tesztvizsgálat egészét modellezi (szimulálja). Az 
elemzési folyamatot mindaddig kell folytatni, amíg a teszt- 
vizsgálat egészére kielégítő modell(szimuláció)-eredménye- 
ket nem kapunk.

5.1. Áramlási modellek

A  teszterezés alatt a mérési idő múlásával a térnek a fú
rástól egyre távolabbi pontjából kapunk jeleket. Ahhoz 
azonban, hogy leírhassuk a formációt, figyelembe kell ven
nünk a fúrásban meglévő különböző hatásokat. A tesztere-

Áramlási modellek /. táblázat

Észlelési szakasz Meghatározható sajátságok Meghatározható paraméterek, modellek

kúthatás és skin
korai észlelési időszak belső határok egy repedésrendszer

részleges behatolás

homogén rendszer
középső észlelési időszak formáció tulajdonságok összetett rendszer

kettős porozitású rendszer

kései észlelési időszak külső határolók
át nem eresztő határolók

állandó nyomású határolók



zés kezdetén a nyomás felfutására elsősorban a fúrólyuk ki
alakítása, valamint a fúrólyuk közvetlen környezete hat. Ez 
a zóna a fúrás során különféle hatásoknak volt kitéve, és már 
nem a vizsgált primer kőzettel azonos jellemzőket mutat. 
A zavartalan összlet ezen a belső zónán kívül helyezkedik 
el, és az innen származó észlelések a tesztvizsgálatok kö
zépső mérési szakaszán érkeznek. Végül a teszterezés kései 
észlelési időszakában a nyomásértékek távolabbról, a táro
ló határairól adnak információt. Az 1. táblázat a fenti há
rom mérési rezsimnek modelljeiről mutat be példát. A mo
dellek részletes leírását megtaláljuk W a r r e n , J. E., és 
R o o t , R J., (1963), B o u r d e t , D., et al. (1983a, 1983b, 
1984a), B o u r d e t , D., (1985), G r in g a r t e n , A. C., et al. 
(1986) és O larew aju , J. S., és L e e , W. J., (1989) munkáiban.

A fent leírt klasszikus modellek esetében az áramlási 
geometria a priori. A legtöbb modell hengerformát és víz
szintes áramlási irányokat tételez fel, bár van néhány kivé
tel is: ilyen az egy repedésrendszert leíró modell például, 
ahol az áramlási modell egy síkkal számol, míg a részleges 
behatolás modellje gömbi áramlási komponensekkel dolgo
zik. Jól rétegzett üledékeket merőlegesen harántoló fúrá
sok esetén ez az áramlási modell nagyon alkalmas. Repe
dezett kőzetek esetén a tényleges áramlási geometria bi
zonytalansága megadható egy új ismeretlen bevezetésével 
is (B la c k , J. H., 1984). A repedezett rendszert leiró áram
lási modell, amely Ba r k e r , J. A., (1988) nyomán általános 
radiális áramlási modellként ismert, nem tételez fel a priori 
egy adott geometriát; ehelyett azt az „áramlási dimenzió” 
kifejezéssel veszi figyelembe. Ez egy változó, amely megha
tározható az adott hidrodinamikai vizsgálat során.

A repedezett rendszert leíró áramlási modell azon ala
pul, hogy a repedéseken, hasadékrendszereken átfolyó víz- 
mennyiség és a forrás távolsága között exponenciális össze
függés van. A hatványkitevő (az áramlási kiterjesztés, di
menzió) lehet egész szám (pl. 1, 2 és 3) vagy nem egész ér
ték (pl. 2,3). A repedezett rendszer áramlási modellje így 
generalizálja az áramlás dimenzióit, és nem egész számú 
dimenziót (hatványkitevőt) használ, amíg a radiális beá
ramlás ill. a homogén összlet feltétel fennáll.

Az általános radiális beáramlás egyenletének számos 
matematikai megoldása ismert, amely függ a fúrás paraméte
reitől és a formáció határfeltételeinek természetétől. Az 
állandó hozamú tesztvizsgálatoknál egy „végtelen kiterje
désű” áramlási közeg esetében a matematikai megoldást egy 
vagy több monitoring zónára dolgozták ki (B a r k e r , J. A., 
1988, B a ng o y , L. M., et al. 1992, C hakrabarty , C „  1994).

Az állandó nyomású és a tehetetlenségi tesztvizsgá
latok („slug/pulse tests”) matematikai megoldását ugyan
csak kifejlesztették. Az áramlási dimenziók és a vezetőké
pesség változásai legjobban a mátrix és a repedésrendszer 
közötti iterációval (pl. kettős porozitás repedezettségi ki- 
terjesztéssel) modellezhető.

5.2. Elemző szoftverek

Az adatelemzést-feldolgozást a különféle áramlási mo
dellekkel számítógép segítségével végeztük. Az alábbi 
szoftvereket használtuk az adatelemzés során.

5.2.1. Interpret/2

A Windows alatt futó Interpret/2 (1.5 verzió) a Scien- 
tific Software Intercomp fejlesztése. Ez egy interaktív prog
ram, amely az állandó hozamú vizsgálatok alapján számít
ja az optimális hidradinamikai paramétereket a potenciális

tároló modellek széles spektrumában. Az Interpret/2 egyik 
jellegzetessége, hogy jó szuperpozíciós lehetőségekkel ren
delkezik az állandó hozamok esetében, a nem-lineáris reg
ressziót és többeset-vizsgálatok nyomtatási formáit illető
en. Emellett a tesztvizsgálatok során fellépő kúthatás és a 
skin változásait is figyelembe tudja venni. Másik hasznos 
tulajdonsága, hogy ki tudja számolni a hidrodinamikai 
rendszert ért külső hatások várható reakcióját, ami csökkent
heti az áramlási modell kiválasztásának bizonytalanságát.

5.2.2. FlowDim

A FlowDim 2.14 verziója a Golder Associates saját fej
lesztésű, modul rendszerű, kútvizsgálatokat kiértékelő 
programja, amely felhasználható az állandó hozamú, állan
dó nyomású vizsgálatoknál a tehetetlenségi és impulzus 
tesztek esetében mind a forrás-, mind az észlelési szaka
szon. Tud kezelni számos áramlási modellt és néhány á- 
ramlási geometriát a lineáristól (1 dimenzióval) a gömbi 
modellig (3 dimenzióval) bezárólag. Az áramlási dimenzi
ókban és a formáció vízvezető-képességében történő válto
zásokat repedés-m átrix kölcsönhatásként kezeli. Másik 
sajátossága az állandó hozamú vizsgálatok két lépésben 
történő szuperpozícionálása (pl. egy termeltetési fázisra és 
az azt követő nyomás-visszaállási szakaszra), valamint az 
ennek megfelelő nem-lineáris regresszión alapuló algorit
mus szerinti görbe automatikus kiválasztása.

Az utóbbi program használ egy új elemzési módszert is 
a tehetetlenségi és az impulzus tesztek esetében.

6. Terepi példák

Három példa bemutatásával szeretnénk érzékeltetni a 
formáció tipikus viselkedését. Az 5. vizsgálati szakasz vi
szonylag magas áteresztőképességet mutatott, ami lehetővé 
tette az áramlási modell egyértelmű megválasztását. A 7. 
intervallum éppen ellenkezőleg, egy nagyon alacsony per- 
meabilitású zóna, míg a 9. teszt a vízmintavétellel is járó 
hosszú termelési szakasz miatt érdekes.

6.1. Az 5. tesztvizsgálati szakasz

A  155,9-178,9 m közötti szakaszt két pakkeres rend
szerrel vizsgáltuk. A teszt nyomásadatait a 2. ábra mutatja. 
Az alkalmazott teszterezési sorozat a korábban általáno
san leírtaknak megfelelően zajlott. A pakkerek felfújását, 
rögzítését (INF) követően a csőzáró szelepet mintegy 4 ó- 
rán keresztül zárva tartottuk, a formáció stabilizálásának 
érdekében. Ezután a tehetetlenségi vizsgálat (SW) fázisa 
380 kPa kezdeti nyomásértékről indult. A vizsgálat 6 óra 
14 perce alatt a nyomás 30 kPa-nyit emelkedett. A csőzáró 
szelep elzárásával a nyomásemelkedési szakasz (SW) 8 óra 
17 percig tartott. Végezetül a pakkereket leengedtük, és a 
teszterező szerszámzatot a következő zónába telepítettük.

Az SWS záró fázis adatait a log-log koordinátarend
szerben a 3. ábra mutatja. A nyomás idő szerinti első deri
váltja egyértelműen heterogén összletre utal. Összetett mo
dellt használva, a korai időszakra kapott minimum a deri
váltban értelmezhető egy belső zónából kapott válaszként, 
a késői stabilizáció pedig egy külső zóna reagálásaként. Al
ternatívaként a derivált növekedését az észlelés vége felé o- 
kozhatja egy át nem eresztő határ is. Mindkét modell sze
rint van egy jobb áteresztőképességű zóna'a fúrás körül, de 
a mérés során az idő múlásával a beáramlás lecsökkent. Ez



a csökkenés vagy a vízvezető-képesség csökkenésével ma
gyarázható a fúrólyuktól távolodva (összetett modell), 
vagy a nyomásjel változásának hatására következett be 
(határ-modell). A harmadik interpretáció a 3. ábrán látha
tó; kettős porozitású modellt használtunk a beáramlási 
tulajdonságok leírására, ami különböző áramlási tulajdon
ságú mátrixot és repedésrendszert tételez föl.

A mért adatok alapján a modell kiválasztása nem 
egyértelmű. A fúrómagon történt megfigyelésekkel össz
hangban (erősen repedezett szakasz) lehetőség nyílt a ket
tős porozitású modell alkalmazására. Miután az áramlási 
modellt kiválasztottuk, és a megfelelő illesztést a log-log 
koordinátarendszerben elvégeztük, a nyugalmi nyomást a 
HoRNER-féle szuperpozícionált rendszerben kaptuk meg 
(4. ábra). Végezetül az egész tehetetlenségi vizsgálati perió
dust modelleztük a kapott paraméterekkel (5. ábra). A mo
dellezés azért nem ad igazán jó  képet, mert a kúthatás a 
vizsgálat kezdeti és záró fázisa között megváltozott.

6.2. A 7 tesztvizsgálati szakasz

A 7. vizsgálati szakaszban (147,00-156,84 m) a rendkí
vül kis áteresztőképességű formáció tipikus képét kaptuk 
meg (6. ábra). A teszterezést ugyanúgy hajtottuk végre, 
mint az 5. zónában. Itt a tehetetlenségi vizsgálat kezdetén 
a nyomás 330 kPa-ról indult, de mindössze 2 kPa emelke
dést mértünk 5 óra 14 perc alatt. A nyomásemelkedési zá
ró fázis 14 óra 40 percig tartott.

A nyomás deriváltja a log-log koordinátarendszerben 
(7. ábra) nem ért el egy stabilizálódási szakaszt, ezért a 
modell kiválasztása és a formációparaméterek becslése bi
zonytalan. A típusgörbe-illesztés szerint a stabilizáció csak 
mintegy 100 óra múlva lett volna várható. Ez azt jelenti, 
hogy a rendelkezésre álló idő alatt nem lehet egy ilyen „víz
záró” zónát pontosan kimérni. Másfelől viszont a mért 
adatok alapján meg tudtuk adni a vízvezető-képesség érté
kének felső határát. Ebben az esetben a legegyszerűbb mo
dellt használtuk a számításokhoz. A nyugalmi nyomást a 
szuperpozícionális HoRNER-rendszerben extrapolálással 
kaptuk meg (8. ábra). A számított paraméterekkel történő 
modellezés (szimuláció) jó egyezése az észlelt adatokkal 
(9. ábra) a paraméterek megfelelőségét bizonyítja.

6.3. A 9. tesztvizsgálati szakasz

Végezetül egy vízmintavétellel egybekötött, hosszú ter
meltetés utáni tesztvizsgálatot mutat be a 10. ábra. Ez a 9. 
szakasz a fúrólyuk alján egy pakkeres konfigurációval 
351,11 és 364,47 m zajlott. A szokásos tehetetlenségi és zá
ró fázis után a teszterezés termeléssel, jó néhány dugattyús 
vízkiemeléssel (RW-fázis) folytatódott, hogy az öblítőiszap
pal bevitt nyomjelző koncentrációjának a vízmintához 
szükséges alacsony értékét elérjük. A teszterezés egy nyo
másemelkedési fázissal (RWS) zárult 4 és fél napig tartó 
termelés után. A tehetetlenségi (SW) és a hosszú idejű 
termelés utáni (RWS) periódus elemzését a 11-13. ill. a 
14-16. ábra mutatja. A tehetetlenségi fázis adatainak fel
dolgozása során Ramey, H. J., et al. (1975), valamint 
Ostrowski, L. P , és Kloska, M. B., (1989) típusgörbéit 
használtuk. A nagy kúthatási értéknek és a viszonylag rö

vid tesztvizsgálati időtartamnak köszönhetően csak a fúrás 
közvetlen környezetét vizsgáltuk ebben a fázisban. A kö
zépső és kései mérési időből (amikor a modell kiválasztás
hoz szükséges paramétereket mérhetjük ki) származó 
észlelések hiányában homogén modellt használtunk.

A termeltetés utáni záró fázis log-log koordinátarend
szerben ábrázolt grafikonjai jóval több jellegzetességet m u-, 
tatnak. A derivált az észlelés közepén mutat egy stabilizáci
ós platót, majd az észlelés vége felé egy másikat, az előző
nél magasabb értéken. Ugyanúgy, mint az 5. vizsgálati zó
na, ez a viselkedés is beilleszthető többféle áramlási mo
dellbe is. Mivel nem állt rendelkezésünkre olyan adat, 
amelynek alapján a számba jöhető modellek között választ
hattunk volna, a legegyszerűbb modellel dolgoztunk, a- 
melyben egy paraméter jellemezte a heterogenitást.

A 15. és 16. ábra a szuperpozíciós HoRNER-féle rend
szerben mutatja az adatokat ill. a tesztvizsgálat ellenőrző 
szimulációját. Hogy a modellünk működjön, a tehetetlen
ségi fázis során minden egyes vízkiemelésre állandó ho
zammal számoltunk. Ez jól közelíti a beáramlási hozamo
kat, ami fontos a záró fázis szempontjából, de rossz illesz
kedést eredményez a szimulációs görbén. Az SW- és RWS- 
fázis nagyon hasonló permeabilitási értéket mutat. A W-fá- 
zis esetében azért nem látszik az utóbbinál kimutatott ha
tár, mivel az észlelés ideje nagyon rövid volt.

6.4. Az eredmények összefoglalása

Az Üh-1 fúrásban végrehajtott teszterezés során az 
egyes tesztvizsgálati szakaszokban kapott nyugalmi nyo
másértékeket és hidrodinamikai vezetőképességeket a 17. 
ill. a 18. ábra szemlélteti. Amint a 17. ábrán látható, a mély
séggel párhuzamosan csökkennek a nyugalmi nyomás érté
kei is. Az általános trendből csak a zúzott zónában kapott 
eredmény lóg ki. A hidrodinamikai vezetőképesség eseté
ben ugyancsak 300 m-ig a nagyobb mélységgel párhuza
mos csökkenés látható. Itt a vezetőképesség több mint egy 
nagyságrenddel magasabb értéket mutat a fenti mélység 
alatti zúzott zónában. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a repedések vezetőképessége is nagyon alacsony; ezt jól 
alátámasztják például a 9. teszt során mért alacsony be
áramlási hozamok.

7. Összefoglalás és következtetések

Az Üveghuta-1 fúrásban kilenc sikeres hidrodinamikai 
pakkeres vizsgálatra került sor. A mért adatokat nemzetkö
zileg elfogadott módszerekkel értékeltük. Az eredmények 
minden teszt esetében kellően megalapozottak voltak, és jó 
egyezést mutattak más módszerekkel (magvizsgálatokkal, 
geofizikai mérésekkel) kapott adatokkal. Általában a nyu
galmi nyomás és a vezetőképesség csökkent a mélység nö
vekedésével. A zúzott zóna egyértelműen látható a vezető- 
képességek szelvényén, bár nem biztosít jelentős utat a ré
tegvíz áramlása számára, hiszen a zóna áteresztőképessége 
csak helyi változásra utal a mindössze egy nagyságrendű 
eltéréssel, és mert ez a zóna — úgy tűnik — nem befolyásol
ja a nyugalmi nyomás értékeinek a fúrás szelvényében ta
pasztalt trendjét.


